
จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปที่ ๕ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓





¨ØÅÊÒÃ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á 
ปที่ 5 ฉบับที่  4 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563



 1. E D U -N e w s [ ขาวสาร ครุศาสตร ]  ประจำเดือน ตุลาคม 2563                               3-5
 2. E D U -N e w s [ ขาวสาร ครุศาสตร ]  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563                      -
 3. E D U -N e w s [ ขาวสาร ครุศาสตร ]  ประจำเดือน ธันวาคม 2563                      5-6

 4. EDU Hall of Fame ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563                                  7
 5. บทความนารู [ ครูประถมศึกษา]                   8-10
 
 

                        
   
 

C  o  n  t  e  n  t  s
สารบัญ

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

เลขที่ 167/1 หมู 8 บานเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ:   ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร

บรรณาธิการ:     รองศาสตราจารยสุธิดา  เลขะวัฒนะ

กองบรรณาธิการ:     รองศาสตราจารยฉวีวรรณ  พลสนะ      อาจารย วาที่ ร.ต.หญิงอุทัยวรรณ  ศรีอรัญญ   

      อาจารยธัญญาวดี  ปนะกาโน    อาจารยมานะชัย  แกวสีดวง   

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.อธิราชย  นันขันตี   อาจารยพงศเทพ  โคตรประทุม  

      อาจารยชมพู  ลุนศักดิ์       อาจารย ดร.สุทธิลักษณ  สวรรยาวิสุทธิ์ 

      อาจารยเฉลิมพล  อะทาโส 

      

เลขานุการกองบรรณาธิการ :  อาจารยนันทิญา  พันธโชติ  นางภัคณัท  หตะเสน นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชัย    

ออกแบบ:      นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชัย

คณะผูจัดทำ



¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� áÅÐªÁÃÁâ»§ÅÒ§ÈÃÕâ¤µÃºÙÃ³� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á Ã‹ÇÁ·Ó¡ÒÃáÊ´§
ã¹¾Ô¸Õ»�´§Ò¹äËÅàÃ×Íä¿ »ÃÐ¨Ó»‚ 2563
 วันที่ 4 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตรและชมรมโปงลางศรีโคตรบูรณ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการแสดงชุด 

Contemporary Folk Music เปนการผสมผสานศิลปะทางดนตรีพื้นบาน ดนตรีตะวันตก และมิติของวัฒนธรรมพื้นบาน

อีสาน นำเสนอผานการแสดงรูปแบบละครเพลง และวาไรตี้โชว ที่สะทอนถึงวัฒนธรรมทองถิ่น ความเชื่อ วิถีชีวิตของชาว

นครพนม ในพิธีปดงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำป 2563   

Ê¶Ò»¹Ò¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ¤ÃºÃÍº 5 »‚ ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�
 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตรไดจัดกิจกรรมทำบุญใสบาตรและถวายภัตตาหารพระสงฆ จำนวน 9 รูป 

เพื่อเปนสิริมงคลแกคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา เนื่องในวันสถาปนาคณะครุศาสตร ครบรอบ 5 ป ณ บริเวณอาคาร

พิทยปกรณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ µØÅÒ¤Á 2563
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

»³Ô¸Ò¹¤ÇÒÁ´Õ ·Ó´ÕàÃÔ่Áä´Œ·Õ่ã¨àÃÒ 
         วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เขารวมกิจกรรม“ปณิธานความดี ทำดีเริ่ม

ไดที่ใจเรา”  เปนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล และนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หวยฮองฮอ ตำบลหนองญาติ 

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
          วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร เปนประธาน

ในพิธีเปดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุนที่ 1 

จำนวน 180 คน ณ หองประชุมพนมศิลป มหาวิทยาลัยนครพนม

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ µØÅÒ¤Á 2563
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ÍÑÞàªÔÞ¾ÃÐÍØ»¤Øµã¹¾Ô¸ÕºÇ§ÊÃÇ§“¾ÃÐ¾Ø·¸â¤´ÁÊÑµµ¹Ò¤ÃÒª¨µØÃ·ÔÈ”
          วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร พรอม

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา เปนเจาภาพอัญเชิญพระอุปคุต ในพิธีบวงสรวงพระนาคปรกทองคำ “พระพุทธ

โคดมสัตตนาคราชจตุรทิศ” เพื่อบรรจุในองคพระธาตุพนม ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  

ในขบวนอัญเชิญพระอุปคุตประกอบดวย ขบวนเครื่องสักการะ  วงพิณพากยหามแห และขบวนฟอนรำหางนกยูง ซึ่งเปน

ประเพณีดั้งเดิมของชาวนครพนมและแสดงถึงความเคารพ นอมสักการะองคพระธาตุพนม

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

¡Ô¨¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ   
          วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร  ไดนำนักศึกษาออกบริการวิชาการ ใหความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานหนองดู ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค   

จังหวัดนครพนม  

 

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ µØÅÒ¤Á-¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2563
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

¾Ô¸Õ«ŒÍÁÃÑº¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑµÃ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562
         วันที่ 12-14 ธันวาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร เปน

ประธานในพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2562 ณ บริเวณ โรงยิม คณะครุศาสตร โดยมีมหาบัณฑิต 

จำนวน 22  คน  และบัณฑิตจำนวน  414  คน  เขารวมซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้คณะครุศาสตรยังไดมอบรางวัล

ศิษยเกาดีเดนระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 12 คน และรางวัลพะยูงทอง  คือ นายรณจักร  ยั่งยืน  

ศิษยเกาที่สรางชื่อเสียงใหแกคณะครุศาสตร และสรางคุณประโยชนใหแกสังคม 

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2563
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¾Ô¸Õ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑµÃ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562
          วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราช

ดำเนินแทนพระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2562 ณ  อาคารศรีโคตรบูรณ 

มหาวิทยาลัยนครพนม



จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 7

EDU Hall of Fame »ÃÐ¨Óà´×Í¹ µØÅÒ¤Á-¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2563

ÃÒ§ÇÑÅ “¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ÃÐ´Ñº»ÃÐà·È”  »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562 
         คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับนายกำชัย  ดีปาน นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับพระราชทานรางวัล “นักศึกษาพิการพระราชทาน ระดับประเทศ”  ประจำป

การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหามหานคร 



จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 8

º·¤ÇÒÁ¹‹ÒÃÙŒ [ครูประถมศึกษา] 

  

ครูประถมศึกษาคือใคร

 ครูประถมศึกษาคือบุคคลที่ทำหนาที่ปฏิบัติการสอน การอาน การเขียน คณิตศาสตร และวิชาพื้นฐาน

เบื้องตนใหแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อบรมบมนิสัย ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ทำหนาที่ครูประจำชั้น

ควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกนักเรียน  และมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน 

ผูปกครอง และชุมชน

ผูเรียนในระดับประถมศึกษาคือใคร

 ผูเรียนในระดับประถมศึกษาคือ เด็กไทยที่มีอายุตั้งแต ๖-๑๒ ป (จะตองเริ่มอยางชาสุดเมื่ออายุ ๗ ป)

ที่มีสิทธิเขารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาจำนวน ๖ ป ซึ่งจัดเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาเรียนในโรงเรียน

ระดับประถมศึกษาฟรีตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

ครูประถมศึกษาเปนผูเชี่ยวชาญงานวิชาการ

 เนื่องจากครูประถมศึกษาจะตองทำหนาที่ปฏิบัติการสอนเกือบทุกวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับประถมศึกษา ดังนั้นครูประถมศึกษาจะตองเปนผูเชี่ยวชาญในงานวิชาการในรายวิชาเหลานั้นตามที่

หลักสูตรกำหนดไว ตามความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนในระดับประถมศึกษา  และครูประถมศึกษาจะตองมี

ความสามารถ มีเทคนิคในการถายทอดวิชาการความรูดวย นอกจากนี้ ครูประถมศึกษาควรมีความชำนาญใน

งานวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ เชน 

การปรับปรุงหลักสูตร การจัดทำแผนการสอน การออกขอสอบและแบบฝกหัด การจัดทำสื่อการสอน การตรวจ

ขอสอบ การประเมินผล การเรียน รายงานผลการเรียน เปนตน

รองศาสตราจารยฉวีวรรณ  พลสนะ

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

- ผูใหขอมูล -
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º·¤ÇÒÁ¹‹ÒÃÙŒ [ครูประถมศึกษา] - µ‹Í 

รองศาสตราจารยฉวีวรรณ  พลสนะ

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

- ผูใหขอมูล -

ครูประถมศึกษาชวยพัฒนาเด็กในหลายดาน

 โรงเรียนประถมศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อใหเด็กเติบโตเปนมนุษยที่สมบูรณ จึงไมเพียงอบรมสั่งสอน

ความรูเทานั้น แตยังพัฒนาความเปนมนุษยทั้งในดานสังคม อารมณ รางกาย และสติปญญา ครูประถมศึกษา

จะคอยสังเกตผูเรียนแตละคนในดานตางๆ ไมวาจะเปนบุคลิกภาพ อุปนิสัย พฤติกรรม ความถนัด เปนตน 

เพื่อใหคำแนะนำและพัฒนานักเรียนไดอยางเหมาะสม

ภาระงานของครูประถมศึกษาหลังเลิกเรียน

 หลังจากที่นักเรียนกลับบานไปแลวครูประถมศึกษายังมีงานที่จะตองทำอีกมากมาย เชน ดูแลความสะอาด

เรียบรอยของหองเรียน ตรวจงาน ตรวจการบาน เตรียมแผนการสอนของวันรุงขึ้น เขียนบันทึกการสอนประจำวัน 

ทำระเบียนประจำตัวนักเรียน เปนตน นอกจากนี้ยังตองจัดเตรียมงานกิจกรรมตาง ๆ ของทางโรงเรียน เชน งาน

วันวิชาการ งานกีฬาสี เปนตน รวมทั้งอาจตองทำจดหมายแจงผูปกครองในเรื่องตางๆ เชน เชิญประชุมผูปกครอง

นักเรียน แจงความกาวหนาของผูเรียน แจงการปดและเปดภาคเรียน  เปนตน

ภาระงานของครูประถมศึกษาในชวงปดเทอม

 ชวงปดเทอมหลายคนมักคิดวาครูประถมศึกษาจะไดหยุดเชนเดียวกับนักเรียนแตที่จริงแลวไมใช ครูประถม

ศึกษาตองเขารวมการอบรมตางๆ อยูเสมอ ตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 

เพื่อใหเปนคนรอบรูและทันสมัย นอกจากนี้ยังตองพัฒนาการเรียน

การสอนแบบใหมๆ และอาจตองพานักเรียนไปเขาคาย

นอกสถานที่อีกดวย
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- ผูใหขอมูล -

จรรยาบรรณครูเปนสิ่งสำคัญสำหรับครูประถมศึกษา

 ครูประถมศึกษาทุกคนจะตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู คือควรมีความประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม เชน รักและ

เมตตาศิษย อบรมสั่งสอนทักษะความรูและนิสัยที่ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถ ประพฤติตน

เปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกายวาจาและจิตใจ ไมแสวงหาประโยชนจากศิษย พัฒนาตนเองทั้งทางดานวิชาชีพ 

บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน เปนตน

ครูประถมศึกษาเปนอาชีพที่ไมงาย

 ครูประถมศึกษาจะตองดูแลเด็กนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งเด็กแตละคนก็มีบุคลิกที่ตางกันทั้งในดานวิชาการ 

และทางดานพฤติกรรมตาง ๆ  บางคนอาจจะซุกซน ชอบแกลงเพื่อน หรือบางครั้งเด็ก ๆ อาจทะเลาะกัน ครูประถม

ศึกษาตองคอยแกไขสถานการณเหลานี้ จึงอาจเกิดความเครียดได นอกจากนี้ยังตองยืนสอนหนาชั้นเรียนและพูด

ทั้งวัน จึงอาจเจ็บคอและเมื่อยลาได ผูที่จะเปนครูในระดับประถมศึกษาไดจึงตองเปนคนใจเย็นมีความอดทนและ

ความเมตตา สิ่งที่ไดตามมาคือความภูมิใจที่เห็นลูกศิษยนำความรูที่ไดรับในระดับประถมศึกษาไปเปนพื้นฐาน

ในการพัฒนาตนในอนาคต และเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ

อยากเปนครูประถมศึกษาตองเรียนอะไร

 จะตองเรียนคณะครุศาสตรหรือศึกษาศาสตร สาขาวิชาการประถมศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับ

วิชาการในรายวิชาตาง ๆ รวมทั้งเทคนิควิธีการสอนในแตละรายวิชาเหลานั้น ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา เปนตน นอกจากนี้ยังเรียนวิชาความรูเกี่ยวกับความเปนครูที่จะตองนำ

มาใช เชน วิชาจิตวิทยาการศึกษา การวัดผลประเมินผล วิชาในกลุมวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนดไว เปนตน 

หลังจากสำเร็จการศึกษาจะตองสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงจะสามารถประกอบอาชีพครูประถม

ศึกษาได 
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